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Styret 
 
Styret har hatt følgende sammensetning etter årsmøtet 29. mars 2012: 
 

Leder  2012 – 2013 Stein D. Berge 
Nestleder  2012 – 2013 Petter Kaas Dahlgren 
Sekretær  2012 – 2013 Morten Heiertz Dahle 
Kasserer  2012 – 2013 Leif-Arne Aarheim 
Styremedlem  2012 – 2013 Åsmund Sutterud 
Styremedlem  2012 – 2013 Petter Lystad 
Styremedlem  2012 – 2013 Frank Andersen 
Varamedlem  2011 – 2012 ubesatt 
Varamedlem  2011 – 2012 ubesatt 

 
Ingen gikk ut av styre etter årsmøte i 2012. 
 
Medlemmer 
Ved utgangen av 2012 hadde Heggedal Vel ca. 450 medlemmer, fordelt på enkeltmedlemmer 
og kollektive medlemmer / foreninger. Som medlemmer regnes de som har betalt 
kontingent. 
 
Møter 
I 2012 har Heggedal vel avholdt følgende møter: 
4 styremøter 
1 ordinært årsmøte (29. mars) 
 
 
Velveier 
Velet har to velveier. Det er Sætreveien og Grønliveien. Det er ikke gjort noe spesielt med 
velveiene i 2012, men det er tatt ett initiativ helt på slutten av styreåret for å få prosessen 
med overtakelse på sporet igjen. En velvei innebærer i praksis at velet har ansvar for 
brøyting og strøing. Asker kommune refunderer mesteparten av utgiftene. Kommunen kan 
overta veier når de er oppgradert til å fylle kriteriene som er satt for kommunale veier. 
 
Heggedalsposten 
Heggedal Vel har hatt 2 sider i Heggedalsposten i 2012. Ett medlem av Heggedal Vels styre 
er også med i redaksjonen i Heggedalsposten, men ikke som representant for Heggedal Vel.  
 
Arbeidsfordeling 
Styre har utarbeidet en detaljert arbeidsfordeling, som beskriver ansvar og oppgaver i de 
forskjellige vervene i styre samt beregnet tidsforbruk. 
 
Facebook 
Det er opprettet en egen Facebook side for Heggedal Vel. Her legges det ut aktuell 
informasjon, status på pågående prosjekter med mer. 
 
Fremtidens Heggedal 
Det har ikke vært nevneverdig aktivitet i denne gruppen i løpet av 2012. 
 
 
 
 



HV Årsberetning 2012 Side 2 
 

Utvikling av Kloppedalen 
Heggedal Vel har utarbeidet en søknad om utvikling av Kloppedalen med ny badestrand, 
Tuftepark, parkeringsplass med mer. Heggedal IL og Nærmiljøsentralen har vært involvert i 
hele prosessen. Det er foreløpig konkludert med etablering av Tuftepark våren 2013. 
 
Nærmiljøsentralen 
HV har hatt ett styremedlem i Heggedal Nærmiljøsentral. Nærmiljøsentralen og Heggedal Vel 
har samarbeidet godt, men det har ikke vært så mange felles saker det har vært arbeidet 
med. HV mottar styreinnkallinger og styrereferater for å holde seg informert om pågående og 
fremtidige oppgaver. 
 
Benker og strøkasser 
Velet eier 3 benker som settes ut hver vår og settes på lager hver høst.  
Velet har også ansvar for en del strøkasser. 
 
 
 

Heggedal 4. april 2013 
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     Styreleder 

 
 

 
 
 

Petter Kaas Dahlgren      Leif-Arne Aarheim  Morten Heiertz Dahle 
Nestleder         Kasserer            Sekretær 

 
 
 
 

Åsmund Sutterud   Petter Lystad   Frank Andersen 
Styremedlem     Styremedlem     Styremedlem 

 
 


